
Załącznik nr 2 do regulaminu 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04)w związku z 

udziałem w konkursie literackim pt.: „Jan Paweł II i jego wpływ na moje życie” 

organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach, 34-325 Łodygowice, Plac 

Wolności 5 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tj. imię, nazwisko, adres, 

rok urodzenia, nr telefonu) w celu dokonania oceny prac, wręczenia nagród i promocji 

wydarzenia.  

 Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z poniżej przedstawioną: 

klauzulą informacyjną zgodną z RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04) zwanego dalej 

RODO informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury 

w Łodygowicach z siedzibą w Łodygowicach, Plac Wolności 5; 

2) w sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem 

ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach mailowo, e-mail: 

talik@lodygowice.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny prac, sporządzenia protokołu 

z konkursu, przygotowania protokołu odbioru nagród oraz promocji wydarzenia w 

środkach społecznego przekazu. 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są Organizatorzy konkursu. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia konkursu , max do 31.sierpnia br 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do 

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej 

cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy 

gok@lodygowice.pl ; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 
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